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О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: www.elena.bg 

 

 

 

изх. № РД.01.02-______/______.____.2018 г. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

  

Относно: Предложение за даване на съгласие от Общински съвет Елена за 

сключване на договор за финансиране Проект по Програма за трансгранично 

сътрудничество „Румъния – България“ 2014 – 2020 г. и одобряване на гаранция за 

неговата устойчивост. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

През изминалата година община Елена кандидатства по програмата за трансгранично 

сътрудничество „Румъния – България“ 2014 – 2020 г. с проекта „Култура във вечността“. 

С писмо № 5760 от 26.03.2018 г. на Комитетът по присъединяването на програмата сме 

уведомени, че подаденият проект от община Елена и община Меджидия, окръг Констанца, 

Рупублика Румъния, е одобрен за финансиране.  

Заложените в проекта дейности целят възстановяване на сградата на старото „изгоряло“ 

училище, находящо се в УПИ II, кв. 42 по плана на гр. Елена и превръщането му в 

художествена галерия с информационен център, както и да се подобри облика на 

прилежащите пространства. Проектното предложение надгражда и дообогатява идеите и 

дейностите, заложени в предишен проект на община Елена – „Подобряване на достъпа на 

населението до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги и на 

условията на живот в община Елена“,  с който през 2009 г. е кандидатствано по 

Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 

Старото класно училище е построено през 1874 г. от тревненския майстор уста Генчо 

Кънчев. През 1877 г. е опожарено. Повторното възстановяване става през 1880 г. от същия 

майстор. През 1985 г. училището е опожарено за втори път. Към момента от сградата са 

останали основите и частично каменната зидария на първо ниво. 

Проектът, който община Елена разработи повторно, предвижда възстановяване на 

сградата в автентичния й вид – такъв, какъвто мнозина еленчани помнят и приспособяване 

на пространствата за художествена галерия с информационен център. В полуприземния 
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етаж ще бъдат изградени модерни депа и складове за съхранение на ценния фонд от 

картини и икони на Музея на Възраждането. Предвиждат се още: реставрационни 

помещение, складове, санитарни възли за посетители и персонал. На първия етаж ще се 

помещава информационен център и галерия,  а на втория – галерия. Ще бъдат реновирани 

прилежащите пространства, а спортната площадка ще бъде превърната в 

многофункционално пространство за провеждане на културни, масови и спортни събития. 

 

Съгласно писмо № 5760/26.03.2018 г. одобрената към момента стойност на проектното 

предложение е 1,383,145.68 евро, от които 1,199,667.16 евро от Европейския фонд за 

регионално развитие , и 183,478.52 евро национално финансиране. Съгласно условията на 

програмата е необходим принос на бенефициентите, като в случая той е в рамките на 2 % 

от общата стойност на предложението. Дейностите, които община Елена е предвидила по 

проекта са в рамките на 962, 330. 87 евро, като собственият принос се явява  в размер на 

19,246.62 евро или 37,625 лева. Към момента тези стойности са ориентировъчни, тъй като 

предстои договаряне на проекта и подписване на договор за финансиране с конкретни 

параметри. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с точка 3.3 

„Приоритети и цели на Общинския план за развитие“, Приоритет 2 „Развитие на туризма 

на базата на културно-историческото наследство и природния потенциал на територията“ 

и специфична цел 2.2. „Разнообразяване на туристическото предлагане“ от Общинския 

план за развитие на община Елена  2014-2020, Общински съвет Елена:  

 

1. Дава съгласие за сключване на договор между Община Елена и Програма за 

трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014 – 2020, за изпълнението 

на проект „Култура във вечността“. 

2. Възлага на кмета на община Елена да осигури средства от бюджета на община 

Елена, които да обезпечат изискваното собствено участие в размер на 2 % . 

3. Декларира и упълномощава Кмета на община Елена да подпише декларация, че 

предназначението на обектите, предмет на интервенция по проекта, няма да бъде 

променяно за период от 5 (пет) години след приключване на проекта. 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

изготвил, Светослав Петров, ст. експерт „Културно наследство“  ___________ /16.04.2018 г. / 

съгласувал, Драгомир Цанев, ст. юрисконсулт ___________ /16.04.2018 г. / 


